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Stalo sa...
28. januára 2010 uskutočnilo Balneologické múzeum v Piešťanoch, 
v priestoroch školy, dve prednášky pod názvom Gen. M. R. Štefánik 
a Štefánikovská tradícia v Piešťanoch. Historik Mgr. Andrej Bole-
rázsky a riaditeľ múzea PhDr. Vladimír Krupa oboznámili študentov 
o živote a diele slovenského politika a vedca M. R. Štefánika a o pa-
miatkach, vzťahujúcich sa k tejto osobnosti. Tie sa nachádzajú najmä 
v priestoroch piešťanského Balneologického múzea. 

Pri tejto príležitosti sme riaditeľovi múzea položili niekoľko otázok.
Čo vás viedlo k tomu, aby ste uskutočnili prednášku práve na na-
šej škole? A kde sa môžeme ešte takejto prednášky zúčastniť?
Čo sa týka samotnej prednášky oslovila nás pani prof. Pavelková. Ide 
o vytvorenie prvého určitého kontaktu s vašou školou. Snažíme sa vy-
tvoriť technické predpoklady a organizovať prednášky v priestoroch 
múzea, kde sa dajú premietať aj filmy. Funguje to tak aj v Maďarsku 
a v Čechách, na Západe. Chceli by sme, aby študenti prišli, pretože 
tento kontakt je dobrý hlavne pre nich. Podľa mňa tento kontakt u nás 
momentálne neexistuje. Chcel by som to urobiť systematicky a navští-
viť riaditeľov aj iných škôl.
Kedy ste začali realizovať tieto prednášky?
Začali sme minulý rok. Pozývali sme iných prednášajúcich, aby 
odprezentovali zaujímavé témy, napr. Martin Lacko mal prednášku 
„Slovenské národné povstanie verzus Slovenská republika“. Pán Kele  
prednášku spojil s premietaním o cestovateľsko-horolezeckých akti-
vitách M. R. Štefánika. Prírodovednú prednášku o vtáctve v oblasti 
Piešťan mal MUDr. Pavel Kaňuščák. 
Čo robíte pre to, aby to bolo zaujímavé?
Najmä meníme expozície, aby to nebolo klišé. Múzeum sa nedá za 
jednu hodinu prejsť. Lepšie je to ukázať po expozíciách.  Študenti si 
skôr zapamätajú  vizuálnu ukážku ako hovorené slovo. 
Máte dojem, že je vaše múzeum niečím výnimočné?
Neviem, či sa dá označiť za výnimočné. Možno akurát tým, že má šta-
tút balneologického. Myslím si, že v našom múzeu je veľa kvalitných 
a zaujímavých artefaktov, napr. nálezy z bohatých hrobov z rímskeho 
obdobia, indická zbierka, Štefánikova expozícia a pod... 
Čo by ste chceli zlepšiť do budúcna, aby ste boli úspešnejší?
Myslím si, že by múzeum mohlo lepšie fungovať, keby malo adek-
vátnejšie priestory. Najmä, ak by bolo v jednej budove a nie v dvoch. 
Prednášková miestnosť je súčasťou expozície, nie je oddelená,  a  to je 
dosť rušivé. Nemáme žiadne zázemie, ani laboratórium, ani priestory 
na uloženie zbierok, ktoré nie sú vystavené. Ideálne by bolo, keby sa 

tam nachádzala aj nejaká predajňa, kaviareň a prednášková sála, väčší 
priestor na expozície, kde by sme mohli prezentovať numizmatiku a 
výtvarné umenie. Momentálne sú priestory obmedzené, je to ako byt 
v rodinnom dome. 
Myslíte si, že ste zaujali, a že vás študenti našej školy počúvali?
Myslím, že počúvali a aj ich to zaujímalo. Počuli veci, ktoré doteraz 
nie. Snažil som sa to podať zaujímavo a nie len fakty. Bol som prekva-
pený, že na stredoškolákov a chlapcov boli takí disciplinovaní. Mladší 
žiaci bývajú väčšinou vďačnejší poslucháči ako starší. Ale sú určite aj 
výnimky. Mal som pocit, že dávali pozor.        MajQa, LivuiQ

Kto to vlastne bol Milan Rastislav Štefánik? Prívlastkov k menu 
tohto rodáka z Košarísk neďaleko Piešťan je neúrekom, počnúc as-
tronómom, pokračujúc cez pilota až po prvého ministra vojny prvej 
Československej republiky. Aj toto všetko ho vnieslo do siene slávy 
najvýznamnejších slovenských osobností. 
O Štefánikovi sa vie,  že  počas prvej svetovej vojny bol dokonca 
generálom francúzskej armády. Ale ako sa ním mohol stať? Pre 
odpoveď si musíme zájsť do jeho mladých čias. Po úspešnom ukon-
čení štúdia na Karlovej univerzite v Prahe odišiel do Paríža, kde na-
šiel väčšie  možnosti vedeckej práce ako astronóm, a kde dosahoval 
výborné výsledky. Získal francúzske občianstvo a francúzska vláda 
ho dokonca poverila niekoľkými diplomatickými úlohami. Okrem 
Francúzska robil astronomické pozorovania po celom svete, okrem 
iného aj na exotickom ostrove Tahiti v Polynézii. Jeho niekoľkoročnú 
vedeckú činnosť v oblasti astronómie a meteorológie ocenila francúz-
ska vláda udelením rytierskeho kríža Radu Čestnej légie. 
Po vypuknutí 1. svetovej vojny sa Štefánik dobrovoľne prihlásil ako 
francúzsky letec. Aj tu oslňoval,  tentoraz  odvahou a vynaliezavos-
ťou. Kvôli zhoršenému zdravotnému stavu sa vrátil do Paríža. Potom 
všetky svoje sily vložil do boja za oslobodenie Čechov a Slovákov 
spod Habsburskej monarchie. V Paríži vybavil stretnutie T. G. Ma-
saryka s ministerským predsedom Briandom. V roku 1916 tam spolu 
s E. Benešom a T. G. Masarykom založili Československú národnú 
radu.
Veľké úsilie vynaložil Štefánik na vytvorenie samostatnej českoslo-
venskej armády, v ktorej vojaci sa nazývali legionári. V roku 1918 
bol povýšený do hodnosti francúzskeho brigádneho generála. V tom 
istom roku vznikla Československá republika. Jej prezidentom sa stal 
T. G. Masaryk, ministrom zahraničných vecí E. Beneš a prvým minis-
trom vojny M. R. Štefánik.
No plod svojho úsilia - samostatné  Československo - už nemal šťastie 
uvidieť. Pri návrate do oslobodenej vlasti  sa jeho lietadlo, z dodnes 
celkom neobjasnených príčin, zrútilo blízko Ivanky pri Dunaji a M.R. 

Štefánik zahy-
nul. To bol ko-
niec života veľ-
kého človeka, 
ktorý  pre naše 
národy urobil 
veľa a nemal 
by upadnúť do 
zabudnutia. 
Miestom po-

Prednáška o gen. M. R. Štefánikovi

Mgr. A. Bolerázsky, Mgr. I. Pavelková, PhDr. V. Krupa

Milan Rastislav Štefánik – významná 
osobnosť slovenskej histórie

Dôležité



2 březen 2010

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

3marec 2010

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

sledného odpočinku generála M. R. Štefánika sa stal vrch Bradlo nad 
jeho rodnou obcou Košariská. Od roku 1928 tu stojí mohyla, ktorá je 
dielom architekta Dušana Jurkoviča. 
V Balneologickom múzeu v Piešťanoch sa nachádza stála expozícia 
venovaná Štefánikovi. Sú v nej predmety z jeho pozostalosti. Jedna 
z hlavných ulíc v Piešťanoch má názov Štefánikova ulica a na Vajan-
ského ulici sa nachádza Základná škola M. R. Štefánika.       Mojo

Dňa 8.2.2010 učitelia a vybraní študenti OA Břeclav a SPŠE Piešťany 
zavítali do Brna, kde si v Mahenovom divadle pozreli predstavenie  
Gazdina roba. Zúčastnili sme sa ho aj my, členky redakčnej rady, 
ktoré sme v dňoch 8. až 11. februára pracovali v Břeclavi na príprave 
4. čísla časopisu PIKNIK.

Išlo o činohru s tragickým koncom, keď mladá Eva kvôli nešťastnej 
láske a verejnej hanbe, ktorú spôsobil útek od manžela, skočila do 
Dunaja. Predstavenie sa mi veľmi páčilo. Prekvapilo ma, koľko mla-
dých ľudí si v dnešnej dobe našlo čas na kultúrny večer. Vždy som si 
myslela, že divadlá navštevuje najmä tá staršia generácia, no mýlila 
som sa. Tu dominovali najmä študenti a ja som získala nový pohľad 
na túto vec.
Tiež som sa dozvedela  zaujímavú vec o tomto divadle. Mahenovo 
divadlo v Brne bolo postavené v rokoch 1881-1882. Bolo prvým 
divadlom v Európe, ktoré sa osvetľovalo elektricky, a to žiarovkami 
amerického vynálezcu T. A. Edisona.      LivuiQ

11. februára navštívila skupina študentov SPŠE opäť Břeclav. Ten-
tokrát cieľom jej návštevy bola archeologická lokalita z obdobia 
Veľkej Moravy.
V roku 1954 sa začal terénny výskum v Mikulčiciach, čo bol dôležitý 

krok k poznaniu dejín Veľkej Mora-
vy. Objavy v Mikulčiciach  pomohli 
významným spôsobom budovať nový 
obraz  štátneho útvaru Veľká Mora-
va. Oproti ďalším dvom najvýznam-
nejším veľkomoravským centrám  
v Starom Meste – Uherskom Hradiš-
ti a v Nitre, ktoré sú bohužiaľ poru-
šené skoro tisíc rokov trvajúcou vý-
stavbou, sa v Mikulčiciach  uchovali 
relatívne neporušené základy stavieb  
do dnešnej doby. 
Miesto,  ktoré dýcha históriou, za-
ujalo nie len mňa, ale každého náv-
števníka.                                  Hilary

Národné kolo medzinárodnej súťaže sieťových akadémií Cisco - 
Network Academic Games sa uskutočnilo v čase jarných prázdnin 
5. 3. 2010 na fakulte informatiky a informačných technológií na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Príprave na súťaž sa 
venovali naši študenti celý deň intenzívnych experimentov so sieťo-
vými komponentmi v laboratóriu špecializovaných meraní U73. Na 
samotnej súťaži našu školu reprezentovali Matúš Kozovský (IV. D) 
a Michal Valovič (IV. B) v kategórii Packet Tracer, Rudolf Grežo (IV. 
B) v kategórii UNI a trojica žiakov IV. C triedy Juraj Jakubík, Ján 
Onder a Martin Miškeje súťažili v tímovej kategórii HS3. V ťažkej 
konkurencii študentov stredných, ale aj vysokých škôl obsadili naši 

študenti pekné miesta v druhej polovici výsledkovej listiny a našej 
škole hanbu skutočne neurobili.

Do ďalšej fázy sa dostala dlhoročná spolupráca medzi SPŠE Piešťany 
a SŠEIŘ v Rožnove pod Radhoštěm. Prostredníctvom telemostu s vy-
užitím moderných komunikačných technológií sa vo februári začala 
výučba študentov z Rožnova v problematike sieťových technológií 
otvorením prvého semestra sieťovej Cisco akadémie CCNA1. výuč-
bu realizuje Ing. Lukáš Hapl (SŠEIŘ Rožnov) a Ing. Jaromír Tříska 
(SPŠE Piešťany). 
Po prvej fáze realizovanej e-learningovou metódou a telemostom 
bude nasledovať klasická týždenná výmena žiakov medzi školami. 

Divadelné predstavenie Brno

Návšteva v Mikulčiciach

Medzinárodná súťaž Network Academic 
Games 2010

Spolupráca so SŠEIŘ v Rožnove pod 
Radhoštěm pokračuje

podujatia
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Formou odbornej stáže absolvujú študenti zo SŠEIŘ na našej škole 
praktické cvičenia a záver štúdia CCNA1. Naši študenti sa zúčastnia 
v Rožnove na experimentálnej výučbe programovania logických polí 
FPGA.     Ing. Jaromír Tříska

Mesto Piešťany má partnerské vzťahy s izraelským mestom Eilat. Pri 
príležitosti 61. výročia jeho vzniku zavítal koncom februára do Eilatu 
piešťanský FS Slnečnica, ktorý pôsobí pri SPŠE v Piešťanoch. Vedú-
cim súboru je zástupca našej školy PhDr. Miroslav Donoval a jeho 
členmi sú aj niektorí naši študenti.
FS Slnečnica vystúpil v mestskom divadle a tiež na Strednej škole 
Jicchaka Rabina.

Je to celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl v riešení pod-
nikateľských plánov, zámerov a ekonomických projektov. Zabodovala 
v nej aj študentka SPŠE v Piešťanoch, Lucia Barošová so svojím pod-
nikateľským plánom Čajovňa a kaviareň Slniečko. Jej konzultantkou 
bola profesorka Ing. Eva Rolincová, ktorej Spoločnosť Michala Bosá-
ka udelila diplom za úspešné vedenie študentky. Záštitu nad poduja-

tím mal minister zahraničných vecí SR, 
Miroslav Lajčák.
Michal Bosák bol americký Slovák, 
ktorý sa stal jedným z najvýznamnej-
ších amerických bankárov začiatkom 
20. storočia. Koncom 19. storočia, ako 
17-ročný, prišiel do Ameriky. Najprv 
pracoval v bani, neskôr sa stal obchod-
ným pomocníkom, potom si otvoril 
podnik i malú banku. Po čase sa stal 
najväčším účastinárom americkej First 
National Bank a neskôr jej preziden-
tom. Založil i štátnu banku. V tom čase 
americká vláda povoľovala štátnym 

bankám vydávať doláre. Toto povolenie dostala aj Bosákova banka, 
a tak Michal Bosák zvečnil svoj podpis na americkej 10-dolárovke. 
Podieľal sa aj na aktivitách vedúcich ku vzniku Československej re-
publiky v roku 1918. Jeho podpis sa nachádza na známej Pittsburskej 
dohode, ktorou sa Česi a Slováci dohodli o vytvorení spoločného 
štátu.
V roku 1920 sa zaslúžil o vznik americko-slovenskej banky s hlav-
ným sídlom v Bratislave, v ktorej 60% -ný podiel mala jeho americká 
Bosak State Bank.       Ing. Eva Rolincová

Folklórny súbor Slnečnica na návšteve 
v Izraeli

Ekonomická súťaž „Cena Michala 
Bosáka 2009“ – 8. ročník

Michal Bosák

Predstavujeme nových učiteľov SPŠE Piešťany
V tomto čísle predstavujeme ďalších štyroch nových učiteľov SPŠE. 
Vyučujú odborné elektrotechnické predmety. 

Vysokú školu absolvovala na fa-
kulte elektrotechniky a informatiky 
STU v Bratislave, odbor automati-
zácia. Po ukončení štúdia nastúpila 
do Technického skúšobného ústavu 
v Piešťanoch ako skúšobný tech-
nik v elektrolaboratóriu. Potom 
nastúpila do súkromnej firmy ako 
manažérka prípravy projektov. Od 
septembra 2009 vyučuje na SPŠE 
v Piešťanoch výpočtovú techniku.
Medzi jej záľuby patria izbové kve-
tiny, záhrada, plávanie, korčuľovanie a lyžovanie. 
Jej motto, týkajúce sa vzdelávania: „ Kto chce, hľadá spôsob, kto 
nechce, hľadá dôvod.“

Vysokoškolské štúdium absolvo-
val na Elektrotechnickej fakulte 
SVŠT v Bratislave.
Po ukončení štúdia nastúpil 
do podniku Tesla Piešťany. Po 
ukončení výroby v Tesle pracoval 
vo firme Piešťanská polovodičo-
vá výroba ako výrobný riaditeľ. 
Od roku 1998 – 2009 pracoval 
vo firme Emerson a. s. Nové 
Mesto nad Váhom ako konštruk-
tér. Od septembra 2009 pôsobí 

ako učiteľ elektrotechnických predmetov na SPŠE v Piešťanoch.
Medzi jeho záľuby patrila ľahká atletika a v súčasnosti horská 
turistika. 

Vyštudoval ČVUT Praha – fakulta 
jaderná a fyzikálně inženýrska. 
Potom pracoval 17 rokov v elektro-
technickom podniku Tesla Piešťany, 
5 rokov v Slovenských liečebných 
kúpeľoch Piešťany a 10 rokov v zá-
vode americkej firmy ON Semicon-
ductor Piešťany. Zároveň 6 rokov 
externe vyučoval SOU Mojmírova 
v Piešťanoch. Od septembra 2009 
vyučuje elektrotechnické predmety 
na SPŠE v Piešťanoch. 
Medzi jeho záujmy patrí jaskyniarstvo, fotografovanie a štúdium 
Fúzie ITER. 

Po ukončení Vysokej vojen-
skej technickej školy v Lip-
tovskom Mikuláši pôsobil 
v armáde. Od roku 1998 pod-
niká v obore elektrotechniky. 
Na našej škole pôsobí od 
apríla 2009, vyučuje elektro-
technické predmety a prax. 
Medzi jeho záujmy patrí 
rekreačný šport a záhrad-
kárstvo.

Ing. Alexander Murín

Ing. Emília Grmanová

Ing. Jaroslav Mikláš

Ing. Jozef Dragula

Ing. Ivo Matějka

Noví učiteľia
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12. 1. 2010 proběhl den otevřených dveří. Místní studenti připravili 
kompletní prohlídku školy, kterou absolvovalo téměř padesát zájemců 
z různých základních škol.                                                               red

Na naší škole je povinně vyučován předmět písemná a elektronická 
komunikace. Jeho cílem je naučit žáky rychle a přesně ovládat po-
čítačovou klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, zpracovávat 
písemnosti a tabulky a manipulovat s dokumenty podle stanovených 
pravidel. 

Letos v lednu se sešlo 35 žáků třetích a čtvrtých ročníků, aby zúročili 
své znalosti a dovednosti a přesvědčili o profesních kvalitách. V první 
části zkoušky bylo jejich úkolem psát při desetiminutovém opisu z pa-
pírové předlohy rychlostí minimálně 200 čistých úhozů za minutu 
s přesností nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů).  Po krát-
ké přestávce účastníci pokračovali vypracováním obchodního dopisu 
a tabulky podle zadaných dispozic. 
Jak uchazeči  zkoušku zvládli, bude známo po vyhodnocení jejich 
prací dvojicí komisařů a po následné revizi ze strany předsedy státní 
zkušební komise.                                 Ing. T. Novák a Ing. J. Dyčková

Dne 3. února 2010 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže 
v německém jazyce. Soutěž se skládala z několika částí: úvodního 
rozhovoru, porozumění slyšenému textu, popisu situačních obrázků a 
řešení konkrétních problémů vztahujících se k jednotlivým tématům. 
Vítězem soutěže se stala Sabina Kurialová (3. B), která postupuje do 
okresního kola.  2. místo obsadila Monika Ptáčková (2. A) a 3. místo 
Ondřej Švásta (2. A). 
Vyučující němčiny Mgr. Helena Klimovičová, Mgr. Veronika Haná-
ková a Mgr. František Oulehle děkují všem zúčastněným za odpověd-
nou přípravu i odvahu, se kterou soutěžili.            Veronika Hanáková

Dne 5. 2. 2010 se uskutečnil ples naší školy. Velkému počtu spoko-
jených návštěvníků hrálo k tanci i poslechu několik kapel: JAMA, 
SEXY LITTLE THING (školní kapela), MRS. HILL a cimbálová 
muzika. Místní studenti, kteří si tradičně sami nacvičili polonézu, 
měli letos konkurenci v MŠ Břetislavova. Jejich vystoupení bylo 
velmi milé. Christin-Marie Fencak a David Karas se věnují tanci pro-
fesionálně. Při jejich sólu se všem tajil dech. Z dalších bodů programu 
nezklamala ani barmanská show a přehlídka společenských oděvů. 
Z plesu se všichni rozcházeli spokojeni.                                         red

Dne 26. 2. 2010 se uskutečnilo benefiční divadelní představení Ve-
selé paničky windsorské. Režie se opět ujala Ing. Dana Vilímková 
se svým Divadlem Bedřicha Kaněry.  S tímto kusem budou soutěžit 
19. 3. 2010 v kulturním domě v Hodoníně v rámci soutěže amatér-
ských divadel Mumraj.                                                                     red

Ve dnech 16. – 17. března 2010 se vybraní studenti třídy 3. B zúčast-
nili Veletrhu fiktivních firem ve Vídni, kde spolu s třídní učitelkou 
Ing. Petrou Mikulášovou prezentovali firmu NAFIF, s. r. o. Studenti 
navštívili ve volném čase technické muzeum i naši partnerskou školu. 
Zde měli možnost ochutnat pravý Sachrův dort a vyzkoušet si své 
znalosti v oblasti německého jazyka, ale také obchodování.    (mh, lf) 

Dne 18. 3. 2010 se uskutečnil matematický klokan, v režii RNDr. 
Libora Nejezchleby. Školní kolo proběhlo ve dvou úrovních. V sekci 
Junior zvítězil Ondřej Švásta ze 2. A , o 2. a 3. místo se podělili Mar-
kéta Kosíková z 2. A a Jakub Osička  z 1. A.
Ve druhé kategorii Student zvítězil Vlastimil Krmíček, 2. místo patří 
Filipu Jandorovi (oba ze 3. A) a 3. příčka Petře Tučková ze 4. A.  -ln-  

18. 3. 2010 pořádala naše škola přebor mezi SŠ v silovém čtyřboji 
dorostenců a zdatnosti dívek. Družstvo našich chlapců ve složení Petr 
Machovský, 2. C, Jan Darmovzal, 4. A, Lukáš Gilbert, 4. B a Jindra 
Košťál ze 2. A, zvítězilo a postupuje do krajské soutěže. Naše dívky, 
Klára Dobšíčková, 4. C, Romana Králíková, 4. A, Hana Kováčová, 
3. C, Simona Urbánková, 3. A a Radka Turečková ze 4. A, skončily 
třetí. Všem gratulujeme.                                         Ludmila Láníčková

Stalo se
Den otevřených dveří

Státní zkouška z kancelářského psaní 
na klávesnici

Soutěž v německém jazyce

Školní ples

Benefiční divadelní představení

Veletrh fiktivních firem

Matematický klokan

Silový čtyřboj

Školní akce
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Co má Jana společného s hloupým Honzou?
Ahoj, obchodko, pamatuješ si mě ještě? A 
zná mě vlastně někdo ze stávajících stu-
dentů? Možná pár lidí ze 4. C, se kterými 
jsem byla v Krkonoších, moc fajn akce 
mimochodem. Pro vás ostatní bych se tedy 
měla v krátkosti představit... Jmenuji se Jana 

Počtová a  že jsem studovala na OA BV, jste 
si určitě domysleli, protože se nacházím 
v okénku absolventů. (Jana studovala naši 
školu v letech 2002- 2006 pod třídní prof. 
Danou Vilímkovou – pozn. red.). Po maturitě 
jsem začala studovat ekonomicko-správní fa-
kultu Masarykovy univerzity. Od té doby, co 
jsem víceméně odešla do Brna, nastaly nej-
lepší roky mého života. Dost zodpovědnosti 
na to, abych se mohla cítit tak nějak dospěle, 
ale přesto na mně nevisí starost o to, jestli 
budu mít druhý den co do huby (v překladu 
- děcka, běžte na vysokou!). Co se týče školy, 
instituce je to zajímavá. Náročná tak, aby se 
člověk mohl seberealizovat, ale ne tolik, aby 
mu nezbyl čas na přátele, koníčky...nebo pro-
stě jenom na sebe.
Fajn. Říct, že OA Břeclav byla nejlepší přípra-
vou na studium na univerzitě, to by nebylo fér. 
Výhodu jsem pocítila snad jenom v účetnic-
tví, občas okrajově v obchodním právu nebo 
v nauce o podniku. Složitost ekonomie s le-
gendou brněnských vysokých škol Kamilem 
Fuchsem a základem ekonomických teorií na 
OA se nedá srovnat. Na matice jsem se dost 
nadřela a angličtina taky nebyla moje nejlepší 
kamarádka. V podstatě jsem postrádala taky 
trénink nějakých prezentačních schopností, 
ale to postrádá 90 % studentů VŠ. Všechno 
ale nakonec vyšlo a minulé léto jsem se stala 
bakalářem oboru podnikové hospodářství. 
Teď studuji na navazujícím magisterském, 
stejná fakulta, stejný obor, toho času na stu-
dijním pobytu v rámci programu Erasmus. 
Zatím nepracuji (tedy ne v tom pravém slova 

smyslu, jako že bych si v osm ráno sedla do 
kanceláře a ve čtyři šla domů), poslední rok 
a půl jsem se ale pustila do studentského 
projektu v jedné neziskové organizaci (naše 
páteřní akce se jmenuje pIšQworky, někteří 
určitě znáte). Rok 2008 jsem věnovala spíše 

okrajovým činnostem, 
minulý ročník jsem 
měla na starosti celou 
logistiku a později „dis-
pečink turnajů“. Byla to 
obrovská zkušenost, co 
se týče požadavků na 
zodpovědnost i jakýchsi 
organizačních schop-
ností. Od  podzimu chci 
začít studovat také na 
fakultě sociálních studií 
žurnalistiku (plus něco, 
pravděpodobně sociolo-
gii), ale nevím, jestli mi 
nebudou kolidovat přijí-

mačky s mým současným pobytem ve Finsku. 
Teď trochu blíže o tom, jak jsem se ocitla 
ve finském Tampere. Pro ty, kdo o tomto mís-
tě nikdy neslyšeli, podotýkám, že je to třetí 
největší město ve Finsku. Pravděpodobně 
všem bude bližší sousední Nokia, přestože 
Fini říkají, že tam není nic k vidění (ani ty 
telefony se tam nevyrábějí). 
Co jsem musela udělat pro to, abych dostala 
téměř 2500 EUR na studium v cizí zemi? 
Přibližně před rokem jsem si vybrala univer-
zitu, kde bych chtěla strávit semestr, poslala 
přihlášku na zahraniční oddělení společně 
s motivačním dopisem 
v češtině a angličti-
ně...a za pár dní jsem 
si přečetla svoje jméno 
v seznamu nomino-
vaných studentů. Při 
výběru se posuzuje 
prospěch, přihlíží se 
samozřejmě k výsled-
kům z angličtiny (pří-
padně z jiného jazyka, 
pokud chcete studovat 
třeba ve francouzšti-
ně), svoji roli hraje 
určitě i vaše motivace. 
Míst je ale dost (aspoň 
na naší fakultě), takže 
na Erasmus může jet skoro každý, kdo se 
přihlásí. Jde spíš o to, kam pojedete, Finsko 
je určitě atraktivnější než třeba Polsko. Ale 
žádná složitá procedura.
Pak se (kromě nějakého papírování) dlouho 

nic nedělo a najednou tu byl čtvrtý leden. 
Odjela jsem ke kamarádovi do Prahy, 
ráno jsem vzala svůj kufr, s přestupem 
v Norimberku se vlakem dostala na letiště 
do Frankfurtu-Hahnu a sedla na letadlo do 
Finska.
No, nějaká základní odlišnost od Česka - je 
tu zima. :-) Když jsem přijela, přivítalo mě 
krásných mínus 23°C. A spousta sněhu. 
A mně teď přijde trochu směšné, že když 
v ČR napadne jen pár centimetrů, všichni 
z toho dělají vědu. Nadává se na silničáře, na 
město, na údržbáře... Tady to nikdo neřeší. 
Sníh je na silnicích (dokonce na „kočičích 
hlavách“, které kloužou snad i bez sněhu), 
ale řidiči mají zimní gumy a nejezdí jak 
„prasata“. Navíc v autoškole mají něco 
jako školu smyku. Sníh je i na chodnících, 
ale stačí mít normální boty (podrážku 
se vzorkem) namísto kozaček na smrtelně 
vysokém podpatku. Dokonce musím říct, že 
po pár dnech přestanete mínus10°C vnímat 
jako zimu. Popravdě, vlhké počasí kolem 
nuly u nás je mnohem  horší.
Co říct o Finech? Většinou jsou blonďatí, 
modroocí, na první pohled uzavření, ale 
v jádru hrozně milí lidé. Věc, do které se 
hodně rychle zamilujete - nemají potřebu 
krást, můžete bez obav zapomenout foťák na 
lavičce a nikdo na něj ani nesáhne, protože 
mu nepatří. Mluví se tu velice nesrozumi-
telným jazykem, který nepřipomíná vůbec 
nic, pro Čechy je ale poměrně jednoduchý na 
výslovnost, takže se můžete vydávat skoro za 
native speakera, pokud vám nedělá problémy 

číst dlouhá slova (například název ulice, na 
které bydlím, je Tuomiokirkonkatu). Naučit 
se ale dobře finsky je pro cizince podobně 
nemožné, jako naučit se dobře česky (třeba 
jenom proto, že má čtrnáct pádů). Fini ale 

Okénko absolventů
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obvykle mluví dobře anglicky. Dokonce i lidi 
přes padesát let, což by byla v ČR téměř rari-
ta. A říct něco základního finsky? Tak třeba: 
Minä olen Jana ja olen tsekkiläinen opiskeli-
ja. Nyt asun Tamperella, Suomessa. (Jmenuji 
se Jana a jsem česká studentka. Teď bydlím 
v Tampere ve Finsku.) Asi vás ale bude víc 
zajímat výraz kippis, to je  na zdraví (vyslo-
vuje se s oběma p).
Fini milují saunu. To, že nechybí snad 
v žádném rodinném domku, to není pověra. 
Dokonce na kolejích máme saunu. Příjem-
ný relax, zvláště ve společnosti příjemných 
lidí. Správně ale musíte jít ze sauny rovnou 
do sněhu nebo do ledového jezera. Kam se 
hrabe vlažná sprcha... Samozřejmě se Fini 

taky chodí rádi bavit ven, ale je tu hrozně 
drahý alkohol (stát má monopol). Lidovým 
sportem je tady bruslení nebo běžkování na 
jezerech (Tampere leží mezi jezery Näsijärvi 
a Pyhöjärvi). No a co dobrého sníst? Nějaké 
typické jídlo zatím neznám, ale vaří tu dost z 
brambor a mletého masa. A většinou dobře a 
se spoustou zeleniny. Měla jsem ale tu čest 
ochutnat typickou sladkost, je to podobné 
jak klasický pendrek, ale mám pocit, že je 
to snad posolené. Spíš nedoporučuju. Jo, 
a pro všechny milovníky čokolády Geisha 
(takže nejspíš pro všechny) - tato čokoláda 
se vyrábí ve Finsku. Ale Karl Fazer byl 
původem Švéd.
Erasmus ale asi není primárně o Finsku, 

protože do styku přicházíte spíš s ostatními 
zahraničními studenty. Je to skvělá výbava 
do života, protože vám to dá neuvěřitelný 
vhled do jiných kultur a přátele z celé Evro-
py, potažmo i z jiných částí světa. A hlavně 
se přestanete bát používat angličtinu, protože 
nemusíte mluvit dokonale, abyste dokázali 
říct, co chcete. Stačí se trochu snažit.
Pokud se vám někdy naskytne něco podob-
ného, nerozmýšlejte, prostě jeďte. I hloupý 
Honza vyrazil do světa. A jak to dopadlo…

Ze severu zdraví Jana Počtová

Chcete-li si počíst trochu víc, podívejte se na: 
http://jajinek.blogspot.com
http://picasaweb.google.cz/jajinek

V posledním čísle časopisu jsme uveřejnili dvě zajímavé slovenské práce na téma „Za kým jdu, když mám problémy“. Pro nedostatek místa 
uveřejňujeme vítěznou českou práci až nyní.                         eš

Je to smutné, ale je to tak. Bohužel, teď už nemám za kým jít se svý-
mi starostmi a smutky. Ale bylo i lepší období. Měla jsem úžasného 
kamaráda. Zatím úplně nejlepšího. Jeho náruč a rameno na vyplakání 
tu byly vždy pro mě. Jenomže naše cesty se 
jednoho dne rozešly. 
Nebylo to jenom kvůli tomu, že mezi námi 
byla hluboká věková propast, ale hlavně pro-
to, že se rozhodl pomáhat všem lidem, nejen 
mně, a odešel. 
Býval vojákem u Hradní stráže, ale to mu ne-
stačilo. Jednoho dne se na mě usmál a řekl, že 
se budeme muset rozloučit. Jeho životní pouť 
směřuje jinam. Tehdy mi Jirka, můj nejlepší 
kamarád, oznámil, že si ho vyvolil Bůh pro 
jiné účely. Za pár dní už byl na Slovensku 
v řádu jezuitů. 
Zbyla mi po něm knížka, kterou mi tu ne-
chal i s věnováním. Skončily dlouhé hodiny, 
které jsme prožívali ve vinárně se sklenkou 
červeného a debatami nad knihami, životem, 
školou a uměním. Byl úžasným vypravěčem 
a měl na všechno svůj názor. Nikomu ho nevnucoval, jen ukazoval 
svůj úhel pohledu. Lidé ho za to neměli moc rádi. Byl jiný než všichni 
ostatní a to se částečně přeneslo i na mě. Jsem neskutečně ráda, že 
jsem měla tu čest poznat ho, dozvědět se mnoho nového. Ovlivnil 
můj život natolik, že možná právě kvůli němu se chovám v daných 
situacích tak, jak se chovám. Vím, že Jirka by to tak taky udělal.
Je divné, že pořád mluvím jen v minulém čase, jakoby zemřel. Dá se 
říct, že svým způsobem tomu opravdu tak je. Když jsem se ho téměř 
v slzách ptala, kdy se vrátí, řekl mi pouze, že já už v té době budu 
dospělá žena se zaměstnáním, rodinou a milujícím manželem.
I přesto doufám, že se vrátí. Že se mi ukáže a řekne, čím ho jeho stu-
dium obohatilo. Doufám, že až ho potkám, budu vědět, že je to stále 

Za kým jdu, když mám 
problémy?

Literární soutěž

on. Nechci na něj nikdy zapomenout, ani ho ztratit, protože byl a je 
pro mě člověkem, na kterého se nezapomíná.
Byl neskutečně flexibilní. Hodiny mi vykládal o svém studiu na 
teologické fakultě, prodiskutovávali jsme otázky náboženství a pak 
se v sobotu vydali na diskotéku. Jirka samozřejmě v perfektně stři-
ženém obleku, jak bylo u něho zvykem. Kam jsme přišli, okamžitě 
jsme na sebe upoutali pozornost. Choval se vždy nenuceně a byl 

absolutním gentlemanem. Měl všechno, po 
čem ženy touží. Málokterá by ho nemilo-
vala. Jenže Jirka se jen usmíval. Už tehdy 
byl plně rozhodnut, kam bude jeho cesta 
směřovat. Snad pokaždé jste ho mohli potkat 
s foťákem kolem krku. Fotil všechno, všude 
a vždy. Fotkami se doma kochal. Jen lidi si 
vybíral podle srdce a ne podle fotogenického 
obličeje.
Když jsem kdysi prožívala své údajně „nej-
horší období  života“, jen mě držel za ruku, 
seděl vedle mě a pranic mu nevadilo, že mu 
slzami smáčím oblek od Armaniho. 
A tehdy mi pomohl nejvíc ze všech lidí 
okolo. Neříkal  otřepané fráze, že zase bude 
dobře, netvrdil, že je na světě mnoho zlého a 
že se mají mnozí lidé hůř, neříkal, že mám na 
lepšího borce a že si to celou dobu myslel. 

A nejdůležitější bylo, že mi nic nevyčítal. Jen byl vedle mě, se mnou, 
a soucítil. V jeden okamžik jsem se na něj z boku podívala a viděla, 
jak má oči plné slz. Tehdy jsem poprvé pochopila, jakou cenu má 
přátelství, a byla ráda, že ho mám.
Mrzí mě, že tu teď se mnou není. Že se mu nemůžu svěřit, posedět 
si a popovídat, když ho tak moc potřebuji. Není to pro nás reálné. 
V době 21. století, kdy fungují  vesmírné stanice a mobilní telefony 
jsou naprostou samozřejmostí! Vyvolil si cestu a já mu v ní nesmím, 
a ani nechci překážet.
Buď zdráv, můj nejlepší příteli, budu pevně doufat v naše shledání a 
těšit se na ně …

Miroslava Rylková

Soutěž
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Život študentský, to nie je len učenie, 
rozvíjanie ducha. Treba sa starať aj 
o svoju telesnú schránku, aby sme 
vysedávaním pri počítači úplne 
nezmľandraveli. V prvom ročníku 
máme možnosť absolvovať  TVVK 
(telovýchovno-výcvikový kurz), t. j. 
lyžiarsky  a v druhom je výberový 
kurz, to znamená, že si môžeme 
vybrať - lyžiarsky alebo turistický 
kurz.
Prváci boli na lyžiarskom v dvoch 
termínoch. Veľká Rača patrila 
v termíne 17. - 22.1.2010 študen-
tom 1. B a 1. C. V druhom termíne 
14. - 19.2.2010 študenti 1.A a 
1.D prežili pekné dni na Vyšnej 
Boci. Študenti druhého ročníka, 
ktorí si vybrali lyžiarsky, boli od 
22. do 26. 2. 2010 na Roháčoch 
v Spálenej doline.
„Keď som sa dozvedel, že pôjde-
me zo školy na lyžiarsky, hneď 
som bol rozhodnutý. Ide sa.
Za najsamlepší deň považujem 
stredu, keď sme išli na tzv. bo-
bovú dráhu.

Spočiatku som sa trochu bál, ale potom 
to prešlo. Prvú jazdu som 
absolvoval s Mišom.
Bolo to úplne fantastické, 
miestami sme dosahovali 
najväčšiu možnú rýchlosť, 
ako to len šlo.
V zákrutách to pomerne há-
dzalo, a to ma bavilo. Brzdy 
sme vôbec nepoužívali a 
miestami som si myslel, že 
už je nám amen. Po dojazde 
do cieľa sme sa nadšení a vy-
smiati vyviezli výťahom hore a 
bez váhania jazdu zopakovali. 
Už nebola taká adrenalínová, 
lebo už sme celú dráhu poznali 
skoro naspamäť. Tá ma až tak 
nebavila.
Už to nebol ten pocit slobody a 
voľnosti. Už sme vedeli, že boby 
nemôžu vyletieť z koľajníc.
Už to nebolo ono. S prvou jazdou 
sa to nedá ani porovnať. Rád by 
som si to ešte niekedy
zopakoval. Bolo to úplne super.“

Pisarik Marek 1. B

Sport, sport, sport, ranné vstávanie, tuží 
telo, ochraňuje proti stonaniu...

Každý rok pořádá naše škola lyžařský a 
snowboardový  výcvikový kurz pro dru-
hé ročníky. Letos se uskutečnil ve dnech 
22. - 28. ledna a ze všech tří tříd se ho 
zúčastnilo čtyřicet dva studentů. Po řadu 
let jezdívala škola na Slovensko, ale 
kvůli finančním důvodům jsme se 
letos museli spokojit „jen“ se zájez-
dem  do našich Orlických hor. Jen pro 
představu: týdenní pobyt vyšel zhruba 
na dva tisíce korun. Další položkou 
byl skipas, ale tady byly rozdíly. Kdo 
uměl lyžovat dobře, sjel svah častěji, 
a proto i více zaplatil. Na pohodlí a 
kvalitu zážitků však tahle změna ne-
měla žádný dopad. Sedačky a pomy nás 
vyvezly pohodlně nahoru. Sjíždět jsme 
mohli modré, červené i černé sjezdovky, 
dlouhé i více než jeden kilometr. Chata v 
Nekoři byla velmi prostorná, možná pro-
to nám někdy byla trošku zima, zato byla 
útulná a s příjemným personálem i panem 
domácím. Po první  noci jsme hned zrána 
odjeli autobusem do nedalekého skicentra 
v Říčkách, kde jsme se učili či zdokona-

lovali v lyžování po celý týden. Naši profe-
soři Láníčková, Pekárek, Ščerbík a externí 
instruktor Petr Maška nepostrádali pevné 
nervy. Až na pár drobných úrazů se hory 

vyvedly skvěle a ještě hodně dlouho na ně 
budeme vzpomínat.

Dominika Matějková

Druháci na horách

Lyžování
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Vivat Oravská Lesná!
Nemohla jsem si moc vybírat, kam vyrazím 
o letošních prázdninách lyžovat. Jezdím 
pravidelně několik let s celou partou, ale 
nejdůležitější je, že je mezi nimi mnoho 
vrstevníků mé třináctileté vnučky. Oravská 
Lesná, zněl verdikt. Penzión Severka. 
Hned jsem na netu omrkla lokalitu, hm, 
docela dálka, přes dvě stovky kilometrů. 
Potěšilo mě ubytování, časem víc 
tíhnu k pohodlí. Stylově vybavené 
pokoje se vším, co k tomu dnes 
patří, a nezbytným internetem. 
V ceně pobytu finská sauna, ví-
řivka a masážní sprcha. „Tak tihle 
Slováci už jsou na úrovni,“ blesklo 
mi hlavou.
Kde je ten sníh?
Když jsme ráno 1. března vyjížděli 
k vytouženému cíli, v Břeclavi 
nebylo po bílé pokrývce ani pa-
mátky. Dokonce ještě asi zhruba 
třicet kilometrů od místa pobytu 
jsme s obavami pozorovali spoře 
zasněžené kopce. Ale po další 
půlhodině jsme se ocitli v zimní pohádce. 
Nádherná scenérie zasněžených lesů lemují-
cích úpatí a hřebeny hor a  údolí s malebnými 
dědinkami.
Jaké bude lyžování?
Hned po příjezdu jsme šli zjistit, jaké sjez-
dovky nás čekají. Všechny druhy v délce 
kolem čtyřiceti kilometrů, oblíbená červená 
něco přes kilometr. Čtyřsedačková lanovka, 
svahy upravené, personál vlídný, skipas se 
slevami. A hlavně dobrá předpověď počasí: 
mínus patnáct a bude padat sníh.

Termál v Oravici!
Pondělní odpoledne jsme využili k návštěvě 
termálního koupaliště v nedaleké Oravici 
(asi čtyřicet km). Na svazích se lyžovalo, 
padal sníh a my jsme si v horké vodě prohří-
vali cestou zmožené údy. Vylézt, vyválet se 
ve sněhu a znovu do ještě teplejší vody. Je 
něco takového v ráji?

A už lyžujeme.
„Jezdíš jak retardovaná včela!“ něžně ohod-
notila vnučka můj lyžařský styl a prosvištěla 
kolem mě třetí kosmickou rychlostí,dnes 
pro změnu na malých lyžičkách „bleidech“. 
Se svou partičkou to stočila na malý skoká-
nek a v mžiku zmizela hluboko pod kopcem. 
Ale já jsem ráda, že si v klidu a pomalu sjedu 
kopec a každý oblouček si užívám. Přepadá 
mě intenzívní pocit štěstí.
Čekejte na sedačku číslo 11.
Náhle přišla přeháňka, hustě sněží a fouká. 

Na sedačce jsem sama. Ale co to? Kde mám 
druhou lyži? Chvíle nepozornosti a zůstala 
v nástupní stanici. Jak sjedu s jednou lyží? 
Nebo sejdu?
O mém problému věděli a můj „neduh“ je 
brzo odstraněn. Okamžitě mi v té fujavici 
připadá slovenská písnička o Horehroní úpl-
ně nejkrásnější ze všech.

Svět je malý.
Cestou nahoru lanovkou se dá jen 
sedět, mlčet a kochat se. Také někdy 
hodit řeč se  spolusedícími. A tak 
jsem se seznámila s tetou Áji, kterou 
učím. A už vím, že teta je z Mikulo-
va. Malá, téměř rodičovská schůzka 
nad vrcholky borovic.
Půlka vesnice má příjmení Murín.
To mi řekl pan prof. Murín z Piešťan, 
když jsem mu sdělila, kam pojedu 
lyžovat. „Odtud pochází můj otec,“ 
dodal. Neměla jsem možnost nic 
zjistit – po několikahodinovém po-
bytu venku jsme testovali (nejen) 
výbornou slovenskou kuchyni a 

věnovali se „dětem“. 
Odjíždíme.
Jsme sbalení a chystáme se vyrazit. Ráno 
bylo mínus deset a hustě sněží. Odjíždíme 
z pohádky a od milých lidí, kteří se o nás 
vzorně starali. Tady je určitě krásně i v létě, 
pomyslím si a v duchu zazávidím panu Murí-
novi jeho dětství, pokud tady vyrůstal. Napo-
sled se zadívám na zvláštní kostel a pohledem 
pohladím celou tu krásnou vesničku. Možná 
jsem tu nebyla naposled.

eš

V Oravskej Lesnej  sa narodil môj otec 
PhDr. Alexander Murín. Ja som sa narodil 
už v Piešťanoch,  ale otec ma často brával 
so sebou do Oravskej Lesnej, keď som bol 
malý chlapec. Pamätám si, ako sme 
chodili po rozľahlých lesoch na hríby, 
v rieke chytali rakov. Obec bola ob-
kolesená lesmi, v lete sme oddycho-
vali medzi malinami a čučoriedkami. 
V zime tu bývalo veľmi chladno. Raz 
napadlo toľko snehu, že ráno, keď 
sme sa zobudili, nebolo nič vidieť. 
Sneh siahal až po strechu. Bolo to 
nádherne romantické.
Obec patrí medzi najmladšie na Ora-
ve. Bola založená v roku 1731 grófom  
Jurajom Erdödym, po ktorom dostala 
meno Erdúdka. Prvé domy a drevený 

kostolík zasvätený sv. Anne boli postavené 
hore na kopcoch.
Novú históriu  obce i farnosti  začal písať za-
čiatkom 20. storočia farár Štefan Moheľ. Po 

skončení  prvej svetovej vojny išiel s Andre-
jom Hlinkom do Paríža hájiť práva Slovákov 
v novovzniknutej Československej republike. 
Zaslúžil sa aj o výstavbu nového kostola 

v obci, ktorý je dominantou obce a 
vytvorený v jedinečnom architekto-
nickom štýle s využitím ľudových 
architektonických prvkov.
Po druhej svetovej vojne,  v roku 
1946, na návrh môjho otca PhDr. Ale-
xandra Murína  bola schválená zmena 
názvu obce z Erdúdky na Oravskú 
Lesnú.
V súčasnosti je Oravská Lesná vďaka 
prírodným krásam i srdečným a po-
hostinným ľuďom vhodným miestom 
na rekreáciu a oddych.

Ing. Alexander Murín 

Oravská Lesná se jmenovala dříve Erdúdka

Poznáváme Slovensko
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Máte svého koníčka?
Každý z nás tíhne k nějakým činnostem, kterým se věnuje raději 
než ostatním. I když si mnozí dosadí vysedávání u televize, „paření 
na kompu“, dobré jídlo a spaní, zrovna o tomto následující stránky 
nebudou. Představíme vám lidi (učitele i studenty), kteří svůj koní-
ček povýšili na svůj životní styl. Svému zájmu věnují mnoho času, 
ale odměnou je jim radost, uspokojení, získání nových vědomostí a 

přátel. Jejich hobby je často zavede do cizích zemí a rozvíjí jejich 
osobnost. Tito lidé se určitě nikdy nenudí. 
Zkuste se při čtení následujících stránek zamyslet nad tím, jak trá-
víte svůj čas vy. Možná, že najdete pro sebe inspiraci. Každý z nás se 
může začít věnovat něčemu novému, co ho potěší. Vždyť znáte poře-
kadlo: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš!                  eš

Fotografování je hobby na celý život
Ke krásným koníčkům, ale náročným jak na vybavení, tak na čas, 
patří bezesporu fotografování. Kdekdo se považuje v této oblasti za 
odborníka jen proto, že si koupil fotoaparát a umí stisknout spoušť. 
Technika je určitě důležitá, ale skutečným fotografem se stane ten, 
kdo vydrží, pracuje na sobě a v neposlední řadě má inspiraci a před-
stavivost. Své o tom ví také třeťačka Marie Šopíková z „obchodky“ 
a Ivan Šujan, letošní maturant z piešťanské průmyslovky. O čem si 
spolu povídali tito  náruživí fotografové, zachytila Luďka Ferstlová:
Jak jste se seznámili?
Ivan: Myslím, že v Piešťanoch na česko-slo-
venskej súťaži. Obaja sme tam fotili.
Maruška: Jak ses vlastně k fotografování 
dostal?
Ivan: Je to už dávnejšie a fotil som len mojím 
digitálom značky Lumix. Pre časopis som 
začal fotiť, keď ma poprosila pani profesorka 
Chrásteková, či by som nešiel urobiť moment-
ky na imatrikuláciu. Fotky sa jej páčili a pani 
Šupinovej sa zapáčili tak, že jednu vybrala na 
titulku. Tak som sa stal oficiálnym fotografom 
a členom redakčnej rady. A ty, Mária?
Maruška: Fotit jsem začala v deváté třídě na 
základce. Sestra byla v Americe a dovezla ně-
jaký kompakt. Začalo mě to bavit, tak jsem si v 
prváku našetřila na zrcadlovku, koupila jsem si Pentax.
Kolik vás stálo vybavení?
Ivan: Môj digitál s puzdrom, náhradnou baterkou a príslušenstvom 
stál okolo dvanásťtisíc  slovenských korún.
Maruška: Samotné „tělo“ mě v té době stálo tak kolem dvaceti tisíc, 
loni jsem si k tomu koupila objektiv a čočku. Když k tomu připočítám 
fotobatohy, filtry a další věci, tak mě to stálo v řádu desítek tisíc.
Ivan: Kto ti  pomáha vo financovaní tohto koníčka? Ja som si zatiaľ 
všetko kúpil za vlastné peniaze. Ale tvoja výbava vyzerá byť drahšia.

Maruška: K té zrcadlovce mi pomohl bratr, protože mi půlku zaplatil. 
Na ostatní jsem si šetřila sama, chodím na brigádu i přes školní rok.
Maruška: Co nejraději fotíš?
Ivan: Prírodu a lesy. Chodím občas na poľovačky. Prípadne niečo 
zadané do časopisu, čo dokreslí  článok. 
Maruška: Nedávno jsem začala fotit portréty holek. Když si je můžu 
třeba i nalíčit, tak to je fakt super. Jinak taky přírodu. Občas si umím 
v lese počkat na srnku, to mě hodně baví.
Ivan: To by ma nebavilo, tak dlho čakať na srnku… 

Maruška: Ne? Právě že mě moc. Jde o ten 
zážitek, jak sedím někde schovaná ve křoví a 
čekám, kde se co pohne…
Ivan: Ja fotím zvieratá už ulovené, na poľovač-
kách. Netreba čakať.
Maruška: (směje se) Myslíš, že by sis troufl 
fotit nějakou větší akci? Třeba svatbu?
Ivan: Niečo ako svadbu zatiaľ  nie, pretože zr-
kadlovku nemám a  školskú by mi na súkrom-
ný kšeft asi nepožičali. (směje se) 
Maruška: No, já bych si na to taky netrouf-
la, necítím se na takové větší akce, protože 
začínám. Aby mi potom někdo řekl: „To se ti 
teda fakt nepovedlo. To jako mám mít doma 
na stěně?“

Ivan: Najkrajší deň života a ja im ho skazím? (směje se) 
Maruška: Chtěl by ses focením v budoucnu živit?
Ivan: Živiť nie, iba  privyrábať si na nejakých menších akciách ako 
narodeniny, alebo možno fotiť k článkom do časopisov - na voľnej 
nohe. Určite ako koníčka sa toho nevzdám.
Maruška: Taky to mám jenom jako takový relax. Když se třeba 
nudím nebo mám blbou náladu, tak si jdu zafotit, pak si to upravím. 
Ale živit bych se tím určitě nechtěla, protože v dnešní době je spousta 
fotografů na vysoké úrovni.

Maruška: „Nemám žádnou nejoblíbenější 
fotku. Snad jen portrét kama-
rádky, ale to mám 
bohužel zakázá-
no zveřejňovat. 
Posílám motýla, 

kterého jsem 
vyfotila ve Vídni 

ve skleníku a svoji nejno-
vější fotku - koně, kterého jsem vyfotila 

v horách, když jsem byla na procházce.“

Máte talent ...
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Ivan: „Mám kvantum fotiek prírody, nás poľovníkov, ale samotnej zvery až tak veľa nie. Táto 
je dosť detailná, ide o ulovených diviakov, z toho asi najlepšie vidno, že ide o poľovačku :)
A tie obľúbené fotky - je to z čias mojej spolupráce s mikrofotobankami 
a predajom fotiek. Je to mamin strašne starý budík, kú-
pený ešte za socializmu. Možno máte 
aj vy podobný (ak 
ste ho už nevi-
hodili). Páči 
sa mi na ňom 
nápis (i keď
v časopise  ho 
nebude dobre 
vidieť) MADE 
IN CZECHO-
S L O VA K I A , 
pekný symbol 
večnej spolu-
práce Čechov a 
Slovákov :)“

Když se foto podaří ...

... pro fotografování?

Fotografická soutěž
Studentský parlament OA Břeclav vyhlašuje pro studenty OA Břeclav a SPŠE Piešťany soutěž o nejlepší fotografii.

Jednu fotografii označenou svým jménem, názvem třídy a školy zasílejte do 15. května na e-mail: fotooabv@seznam.cz.

Bližší informace na vloženém letáku.
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Na SPŠE  v Piešťanoch sa súťažne venujú 
športu nielen študenti, ale i niektorí učitelia. 
V tomto čísle prestavíme prvého z nich. Je 
ním riaditeľ školy, Ing. Milan Tupý. 
Odkedy sa venujete cestnej cyklistike?
Cestnej cyklistike som sa rekreačne venoval 
prakticky od detských rokov a ani neskôr  
som ešte nesúťažil. Zaujali ma však priame 
prenosy z cyklistických Pretekov mieru, do-
kázal som pri obrazovke televízora sedieť celé 
hodiny. Asi pred 10 rokmi som sa opäť začal 
aktívne venovať cyklistike. Dokonca mám dva 
bicykle aj doma v spálni. 
Koľko kilometrov najazdíte na bicykli 
počas roka?
Počas roka najazdím zruba 9 - 10 tisíc kilo-
metrov. Je to dosť, keď máte náročné povola-
nie a nechcete zanedbať rodinu. Cyklistika je 
totiž šport, ktorý si vyžaduje veľa času. 
Ktorých pretekov ste sa v poslednom obdo-
bí zúčastnili, a ako sa vám na nich darilo?
Som členom Cyklistického klubu v Pieš-
ťanoch. V rámci Slovenska sa pravidelne 
zúčastňujem seriálu pretekov Slovenského 

pohára Masters, kde súťažia cyklisti v rôz-
nych vekových kategóri-
ách. V roku 2009 to bolo 
21 pretekov v rôznych 
miestach Slovenska. Zo 
45 pretekárov som skončil 
na 6. mieste. Okrem toho 
som absolvoval 15. ročník 
Trnavskej cyklistickej ligy, 
ktorá pozostávala zo 16 
pretekov. Svoju kategóriu 
som suverénne vyhral. 
Okrem toho som sa stal 
absolútnym víťazom bez 
rozdielu veku. Náš Cyk-
listický klub Piešťany bol 
v roku 2008 vyhodnotený 
ako najlepší klub na Slo-
vensku a v roku 2009 sme 
skončili na 2. mieste. 
Ako riaditeľ máte veľa pracovných povin-
ností. Zostáva vám čas aj na športovanie?
Skĺbiť prácu a šport je naozaj veľmi náročné. 
Je samozrejmé, že na prvom mieste je plne-

nie si  pracovných povinností. Ale na druhej 
strane po pracovnom 
vypätí je potrebné odre-
agovať sa, „vyčistiť“ si 
hlavu a pre mňa je jazda 
na bicykli  ten najlepší 
spôsob. 
Aké sú vaše ďalšie záuj-
my, ak vám ešte zostane 
voľný čas?
Vo voľnom čase sa ve-
nujem, okrem krásneho 
vnúčika, aj pestovaniu 
kaktusov a lithopsov (sú 
to tzv. kvitnúce kamene, 
pochádzajúce z Južnej 
Afriky). Kaktusy sú vo 
svojej podstate nenáročné 
rastliny, lithopsy sú však 

veľmi náročné, jediným nesprávnym zaliatím 
ich môžete nenávratne poškodiť. Z balkóna 
som si urobil akýsi skleník, kde sa venujem 
tejto „pichľavej“ záľube.

Zhovárala sa Lenka Valovičová

Učitelia – športovci

Dievčenský futbal
Naše dievčatá zaujíma všetko.  
Móda, účesy, kabelky, topánky, 
chlapci a futbal. A práve o ňom 
som sa rozprávala s Martinou 
Žlnaynovou.
Od akého veku sa venuješ 
futbalu?
Venujem sa mu od 11-tich rokov.
Vždy si túžila byť zástupkyňou 
dievčenského futbalu?
Úprimne, nikdy mi nenapadlo, že sa raz 
budem venovať futbalu. Vlastne, prišlo to 
celkom nečakane. Najprv som hrala tenis, 
ale stal sa mi menší úraz, tak som mala rok 
pauzu. Neskôr prišla za mnou kamarátka 

a oslovila ma, či by som sa neprišla 
niekedy pozrieť na ich futbalový 
tréning. Oslovilo ma to a tam boli 
vlastne moje začiatky.
V akej lige, družstve pôsobíš?
Najprv som hrala 4 roky za OTJ 
Banka, ale neskôr prišla lákavejšia 
ponuka – hrať za TT SKLOPLAST 
Trnava, kde som aj hneď prestúpila. 

Banka sa zmenila – kolektív už nebol dobrý 
a tréningy by sa ani nedali nazvať tréningami. 
Tak som odišla.
Čiže hráš teraz za 1. ligu?
Áno. Na Slovensku je aj 2. liga a Trnava je 
jedna z prvých v 1. lige.

Aké sú tvoje ambície, ciele, ktoré by si 
rada dosiahla?
Reprezentácia Slovenska – juniorky alebo 
tiež by som sa nebránila ponuke zahrať si 
v zahraničí. Momentálne som rada tam, kde 
som. 
Obľúbený ženský – mužský futbalový 
vzor?
Žena – Marta Vieira da Silva a muž Christia-
no Ronaldo. 
Ďakujem mojej spolužiačke za krátky roz-
hovor a samozrejme celá redakčná rada jej 
želáme čo najviac úspechov a dúfame, že ju 
raz uvidíme hrať  aj v zahraničí.

Veronika Miháliková

Powerlifting
Sportovních činností je celá řada. Avšak power-
lifting, též silový trojboj, je pro mnohé pojem 
zcela neznámý. (Jedná se o tři disciplíny: tlak 
v lehu, dřepy s čínkou a mrtvý tah – pozn. red.). 
Nejen o powerlifingu si s Lukášem Maškem 
ze 3. B povídala Markéta Hrdá:
Jak ses k tomuto sportu dostal?
Já a jeden můj spolužák ze základní školy 
jsme chodívali pravidelně cvičit do lanžhotské 
posilovny, kam s námi chodil i Hynek Janulík, 
který v powerliftingu již delší dobu závodil. 
Časem nás přemluvil, ať jedeme poměřit své síly 

s ostatními sportovci a tak nějak nás přemlouvá 
doteď.
Jak dlouho se věnuješ tomuto sportu? A jak 
často?
Powerliftingu se věnuji necelé dva roky. Trénuji 
pravidelně třikrát týdně.
Tvé největší úspěchy?
Čtvrté místo na pohárovém závodě v Třebíči a 
a stejné umístění na 17. mistrovství oblasti jižní 
Morava.
Co ti tento sport dává?
Tento sport dělám čistě jen pro zábavu a mož-

nost být se svými přáteli.
Hodláš se tomuto sportu věnovat i v budouc-
nu?
Ano. Rozhodně nemám v úmyslu s ním  přestat, 
ale chci se teď zaměřit spíše jen na některé dis-
ciplíny.
Máš i jiné zájmy, třeba jiný sport nebo jinou 
aktivitu?
Dvakrát v měsíci si chodívám zaběhat a nedávno 
jsem se vrátil i k cyklistice, které jsem se věnoval  
tři a půl roku na základní škole. Jelikož venčení 
psa se do toho asi nevztahuje, tak to je vše. 

Sport
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Pes a já
Zkrátka a dobře: Zajímají-li vás hafani, psi, 
pejsci, pejskové – věnujete se kynologii a 
basta fidli. Své o tom ví také prof. Jindřiška 
Zapletalová:
Kdy jste měli v rodině prvního psa? 
Kdy přesně si nepamatuji, ale říkali jsme 
mu Tramp - podle kreslené pohádky Lady a 
Tramp, a byl to pouliční oříšek a našli jsme 
ho na ulici. Hrozně se toulal, nakonec se nám 
zatoulal úplně. Pak přišel boxer Amir, po něm 
jezevčík Bita – to byla psí dáma, pak němec-
ký ovčák Kelly – náš hlídač. No a pak jsme 
si pořídili fenku leonbergera Adélu Lví sen 
– prvního psa s rodokmenem, se kterou jsme 
vyhráli spoustu výstav. Bohužel před dvěma 
lety nám nečekaně umřela, a tak jsme si poří-
dili miminko dalšího leonbergera.
Jakých vlastností si u psa vážíš?
Říká se věrnost, oddanost, pes přítel člověka. 
Mně stačí, že je to pes a že se chová jako pes 
a má všechny vlastnosti psa, ty lidské bych 
mu moc nepřisuzovala. 
Jakého psa máš teď, jak se jmenuje a jak 
ho máš  dlouho?
Teď máme fenu leonbergera Aeginu Szafra-
nowa Sfora, jeli jsme si pro ni do Varšavy. Její 
rodokmen je delší než ten můj :-). V červnu jí 
budou dva roky a je to náš pětapadesátikolo-
vý miláček. Říkáme jí Gino, mrňousku :-).
Jak často s ní chodíš na cvičák – jaký tam 
máte program?

Ven chodíme téměř denně. Na cvičák tak 
průměrně třikrát do týdne – v neděli je 
oficiální výcvik, v úterý jezdíme na obrany 
a mezitím i další dny v týdnu. Kromě toho 

chodíme volně do přírody na tzv. stopu, učím 
psa vyhledávat pachové stopy. Všechno je to 
metodou pamlsků a hry. A hlavně je to pro 
něho zaměstnání, které potřebuje i pes, aby 
nedělal lotroviny. 
Pokud vím, jezdíte i na soutěže … kam? 
Co se tam hodnotí a jaké jste měli nejlepší 
umístění ?
Občas jedeme na nějakou tu výstavu, ale 

protože hlavně pro mě je to stresující zále-
žitost, tak výstavy moc nevyhledávám. Teď 
v červnu musíme jednu absolvovat, abychom 
mohli udělat bonitaci, která je důležitá u psů 
s rodokmenem – pak teprve může mít fena 
štěňata taky s rodokmenem. Jinak máme slo-
ženy jedny zkoušky z výkonu ZZO, to jsou ty 
nejnižší, ale teď na jaře se chystáme na další 
dvě zkoušky z výkonu. Pokud nám to půjde, 
budeme ve sportovním výcviku pokračovat 
dál, protože naši Ginu to ohromně baví. 
Co ti to dává, čím tě tato činnost nabíjí a 
obohacuje?
Nedokážu pojmenovat, co mi to dává, ale 
pes je kamarád, parťák, který nikoho nikdy 
nenechá ve štychu, vždycky se snaží ve 
všem vyhovět. Když to nejmíň čekáte, tak si 
z vás udělá srandu (třeba na zkouškách místo 
povelu „sedni“ si třeba lehne nebo zůstane 
stát) a ohromně se tím baví, bezvadně dokáže 
vyhodnotit situaci, kdy si může co dovolit. 
Nemám ráda pojmenování  páníček a pes, 
protože to nevyjadřuje ten pravý vztah. Já 
nejsem pán psa, já jsem člověk, který se o psa 
stará a převzal za něho veškerou zodpověd-
nost. Kromě toho mi to přineslo spoustu ka-
marádů a lidí kolem psů, se kterými je dobré 
posedět a povykládat, podělit se o zkušenosti, 
vyslechnout rady. A taky dennodenní několi-
kahodinový  pobyt na čerstvém vzduchu, ať 
sněží, prší, mrzne nebo je pařák.   Ptala se eš

The Flingers, kapela z Břeclavi
Myšlenka  založit kapelu  nás napadla 
v první polovině letních prázdnin 2009. 
Měsíc na to jsme 
nápad zrealizovali. 
Já, Kuba „Zaja“ 
Zajíček, (student 1. 
ročníku OA – pozn. 
red.) jsem se chopil 
elektrické kytary, 
Tonda „Tony“ Go-
lec baskytary a Jirka 
„Jura“ Zvěřina se 
ujal bicích.. Někteří 
z nás si své nástroje 
a aparaturu vypůj-
čili od známých, 
někteří koupili. 
Začala důležitá etapa fungování každé začí-
nající kapely, hledání zkušebny. První útočiš-
tě nám poskytl můj děda, který měl volnou 
místnost na zahradě, kde jsme hráli doslova 
„mezi slepicemi“. Konečně jsme mohli napl-
no hrát hity od AC/DC, později Metallicy atd. 

Jak šel čas, začali jsme potřebovat druhého 
kytaristu. Tím se s nadšením stal zapálený 

punkrockový fan-
da Jáchym „Džej-
chym“ Nádvorník. 
Bohužel se nám 
zdála zkušebna 
stále menší a men-
ší a u některých 
členů se začala  
projevovat klaus-
trofobie. Shodou 
náhod se nám ke 
konci prázdnin 
naskytla možnost 
zkoušet v Jurově 
garáži. Společně 

s tím přichází dlouhé hodiny odhlučňování a 
lepení proložek od vajec na zdi kvůli akusti-
ce. Ještě teď máme spoustu práce s dokončo-
vacími pracemi. Včetně zatékání.
Bohužel, nebo snad bohudík, každý po-
sloucháme jiný hudební styl, proto jsme se 

nemohli dlouhou dobu shodnout, jaký žánr 
budeme hrát. Proběhlo hlasování, které jed-
noznačně vyhrála americká kapela System of 
a Down v čele se Serjem Tankianem. Tohoto 
nápadu jsme se ovšem moc dlouho nedrželi, 
proto se naše hudba začala odvíjet specific-
kým stylem, který se nám doposud nedaří 
přirovnat k žádné existující skupině. Abych 
vám to přiblížil, hrajeme směs trash metalu, 
hard rocku a punku.
Nefungujeme tak dlouho, abychom měli 
úspěchy jako ostatní kapely, ale pokud 
budeme mít podporu rodičů a sourozenců 
jako doposud, tak půjde všechno. Ovšem 
nejdůležitější jste právě vy. Posluchači. Zá-
věrem bych chtěl vzkázat všem začínajícím 
kapelám a hudebníkům, ať to nevzdávají po 
prvním neúspěchu, který se jim připlete do 
cesty. Je to dřina, co se vyplácí. Momentálně 
usilovně sháníme zpěváka/zpěvačku s urči-
tými zkušenostmi. Pokud máte zájem si nás 
poslechnout, navštivte www.bandzone.cz/the-
flingers.                                                   Zaja

Kynologie
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Každý milujeme něco jiného, někdo fotbal, 
někdo dokonce školu nebo divadlo. David 
Karas ze 4. B žije tancem. Rozhovor s ním 
připravila Hedvika Hrdá:
Co pro tebe znamená tanec?
Jedním slovem vše. Kvůli němu udělám coko-
liv. Ted jsem se kvůli němu přestěhoval z Prahy 
do Břeclavi.
Tancuješ závodně, 
jaké nejvyšší ocenění 
jsi zatím získal?
 8. místo na mistrovství 
republiky v latinsko-
-amerických tancích, ve 
stejné soutěži 11. místo 
ve standardních tancích 
a 9. příčku v kombinaci 
deseti tanců.
Tanec a škola. Jak 
zvládáš?
Určitě se zvládat dá. 
Známky bych nekomen-
toval. :-) Ale je jasné, že 
když chci vrcholově 
tancovat, na školu není tolik času.
Jak často trénuješ?
V době, kdy jsem studoval v Praze, byl trénink 
každý den. Teď v Břeclavi trénuji čtyřikrát,  
pětkrát  týdně.
Kdo tě k tanci přivedl?
U nás tancoval brácha, já jsem začal v šesti 
letech. Mám podporu rodičů.
Vystoupení versus škola, pustí tě učitelé a 
tolerují ti to?
Záleží, jak na které škole. :-)
David je nejen skvělý tanečník, ale i učitel – teď 
trénuje malé děti ve věku dvanácti let v latin-
skoamerických tancích.                          Hevíík

Tanci se věnuje také Christin-Marie Fencak 
z 1. C. O tom, jak se dostala k tomuto krás-
nému, ale náročnému koníčku, je následující 
rozhovor.
Jak ses dostala k tanci? 

Můj vztah k němu samozřejmě ovlivnili rodiče 
už v útlém dětství. Jsou sportovními trenéry a 
bývalými reprezentanty rakouského národního 
družstva ve sportovním tanci, a tak odmalička 
nic jiného neznám. Chuť tancovat jsem získala 
postupem času, možná se mi ve třech letech 
zalíbily šaty s kamínky, že jsem je taky chtěla, 
a tak to nějak začalo.

Jakým tancům se 
věnuješ? A jak to máš 
s partnerem?
Miluji latinskoame-
rické tance, a protože 
jsem vždycky měla 
spíše partnery, kteří 
k nim také tíhli, stan-
dardní tance jsem dě-
lala vždy jen okrajově.
V roce 2009 jsem se 
kvalifikovala s bývalým 
tanečním partnerem 
Filipem na mistrovství 
světa do Číny. Bohužel 
to ale dva týdny před 

mistrovstvím Evropy ve Stuttgartu vzdal. Od té 
doby hledám vhodného partnera dál. Není to na 
této úrovni lehké. Čekají mě kvůli tomu zřejmě 
cesty po celé republice, možná i za hranicemi.
Jakých jsi dosáhla ocenění?
S mým bývalým partnerem jsem byla v roce 
2009 mistryně Rakouska v mládeži do 18 let, a 
kvalifikovali jsme se na ME a MS. Ale bohužel 
Filip to vzdal, tančil už dvanáct let a nějak ten 
tlak nevydržel. Škoda.
Jak dlouho nacvičuješ nějaký tanec a můžeš 
mluvit do choreografie?
Délka nácviku je individuální, záleží to na mno-
ha faktorech. Já mám štěstí, že mě trénují moji 
rodiče, takže to záleží vždy jen na čase, který 
mají. Taťka je, dá se říct, jeden z nejlepších trené-
rů a choreografů, má za sebou hodně titulů mis-
trů svých svěřenců, a tak mi dělá i choreografie.
Samozřejmě že tanečníci mohou své choreo-
grafie upravovat, každému sedí něco jiného, ale 

obvykle to svěří někomu třetímu, protože tanec 
je vždy určen pro třetí oko a to sám tanečník 
nevidí, co mu sedí.
Jak často trénuješ?
Intenzita tréninku je také individuální. Čím 
lepší chci být, tím víc musím trénovat. Když 
všechno funguje, trénuji denně.
Podléhá tento sport módním trendům?
Jako v normálním životě tak i tady jsou 
módní trendy, které každý sleduje. Vět-
šinou je určují nejlepší světoví tanečníci, 
kteří jdou příkladem. Když mistryně světa 
oblékne dlouhou sukni, pár týdnů poté ji 
má každá, atd. Je to o vzorech a idolech.
Ale líčí se a češe každá sama. Tedy alespoň ve 
většině případů. A samozřejmě i tady si občas 
nechám poradit od rodičů. Šaty si nechávám 
šít u švadlen pro tanečníky, je to docela rozdíl, 
když to šije člověk, který nikdy netančil. Vět-
šinou jsou to stejně bývalé tanečnice. A šaty si 
navrhuji sama, podle toho, co se mi líbí.
Co ti tento sport přináší? 
Asi jsem ráda středem pozornosti a potlesk 
publika je jako droga. Tanec je pro mě život, i 
když občas hodně bolí a nechce se mi. Ale to je 
asi v každém sportu. Na stupních vítězů na to 
zapomenete.
Mám ráda celý ten život okolo tance. Soutě-
že, kamarády z řad tanečníků, taneční studia 
po celé republice a v zahraničí, cizí trenéry 
- nejenom rodiče, sály a haly na soutěžích, sou-
středění s jinými páry, trénink a bušení srdce 
před soutěží, tréma ...to všechno je tanec a toho 
všeho se nechci vzdát.
Chtěla by ses věnovat tanci profesionálně, 
třeba jako trenérka?
Protože moji rodiče udělali práci z koníčka, 
nejsem si jistá, zda je to má představa na celý 
život. Chci sama tančit a to tak dlouho, dokud 
budu úspěšná. To ostatní se teprve ukáže. Být 
trenérem je určitě hezká práce, ale ze zkušenos-
ti doma vím, že to často i hodně bolí. A přináší 
hodně zklamání. Ale to každá práce s lidmi.

Připravila eš

Ve víru tance

Redakční rada z Piešťan na naší škole
V úterý 9. 2. 2010 nás navštívili přátelé a 
kolegové redakční rady našeho časopisu, 
studenti třetích a čtvrtých ročníků Střední 
průmyslové školy Piešťany. Společně jsme 
prožili příjemnou hodinku, kdy přišli na 
besedu do naší třídy, během které jsme ro-
zebrali všechna možná témata. Zjistili jsme, 
že máme spoustu společných zálib a zájmů, 
ovšem také si nešlo nevšimnout, že si už 
tolik nerozumíme, a spousta slov je značně 

rozdílná. To nám nijak nebránilo ve vzájemné 
komunikaci a zábavě, právě naopak. Rozdíl-
nými významy slov jsme se pobavili a uvědo-
mili si, že by mohlo být příjemné zajít někam 
společně na zábavu. Ani otázka na téma „jak 
vám vyhovuje euro“ nemohla být vynechána. 
Kupodivu Slováci jsou s eurem spokojeni, 
a ještě si ho pochvalují. Jejich argumentem 
bylo, že je to výhodný klam, že čtyři eura zní 
lépe, než sto korun, což ostatně mají pravdu. 

Rozebrali jsme také naši česko-slovenskou 
superstar, kde jsme dospěli k závěru, že si 
naše národy přáli úspěch navzájem. Češi vidě-
li jako superstar Miroslava Šmajdu, a Slováci 
naopak nakonec vítězného Martina Chodúra. 
Nakonec si  neodpustili ani pochvalu naší 
školy. Je zřejmé, že si se slovenskými přáteli 
stále dobře dorozumíme, a tak to má být, 
nebo ne? :-)                        

Zuzana Pavelková                                                                                  

Z každého rožka ...
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Neslyší, ale studuje…
V rámci programu inte-
grace se k nám na školu 
dostala i nedoslýchavá 
dívka. U nás navštěvuje 
obor obchodní akademii. 
S Luckou Machačovou 
chodím do třídy už skoro 
dva roky. Už od začát-
ku jsem věděla, že má 
vrozenou vadu: středně 
těžkou percepční nedo-
slýchavost. Přišla k nám 
z lednické základní školy, 
kterou navštěvovala i s 
několika svými stávající-
mi spolužáky. Když jsem 
ji poznala, nemohla jsem pochopit, kde vzala 

odvahu studovat mezi 
slyšícími dětmi.  Musela 
počítat s tím,  že studenti 
ji nikdy nebudou brát 
jako sobě rovnou. Lucka 
se učí poměrně slušně. 
I když nedoslýchá, nau-
čila se odezírat a učitelé 
jí vycházejí vstříc tím, 
že když mluví, tak se 
snaží stát tak, aby moh-
la odezírat při mluvení. 
Když něco neslyší, tak to 
opíše ode mě. Její vztahy 
se spolužáky nebyly na 
začátku úplně nejlepší. 

Všechno se ale změnilo po přednášce, kte-

rou zorganizovala výchovná poradkyně Ing. 
Vilímková  s třídní profesorkou Mgr. Haná-
kovou. Tam jsme se také přesně dozvěděli, co 
vlastně naší spolužačce je. Lucka je vážnější 
než ostatní, má svůj styl oblékaní a chování, 
a proto se ze začátku trochu stranila kolekti-
vu. Skoro každý mladý člověk chce v dnešní 
době být „star“. Chce se líbit, myslí si, že 
svět je tu jenom pro něho a jeho zábavu. Až 
později přijde zjištění, že např. přátelství ne-
stojí na značkovém oblečení a pěkné tvářičce.  
Každý jsme jiný, ale svůj.  I já mám Lucku 
ráda takovou, jaká je. Vím, že je spolehlivá a 
nikoho nepodrazí. 
Dnes už ji ve třídě spíš obdivujme za to, že se 
dokázala s tímto handicapem, že je neslyšící, 
zařadit  do normálního režimu.     Hevíík 2. B

Olympiáda nielen vo Vancouveri

Cesta za oslobodením a nájdením seba samého...
Viete si v dnešnej dobe moderných techno-
lógií predstaviť život bez nášho každoden-
ného a verného pomocníka, milovaného 
aj nenávideného mobilu? Skúste sa teda 
aspoň na chvíľu preniesť do minulosti, 
keď boli mobilné telefóny ešte len science 
– fiction...
Jedného krásneho dňa sme sa vybrali na dob-
rodružnú cestu, vďaka ktorej sme mali mož-
nosť odtrhnúť sa od reálneho sveta a hlavne 
od sveta techniky, ku ktorej máme tak blízko 
aj vďaka škole, ktorú navštevujeme.
Náš cieľ viedol do nádherného lesného 
prostredia, neďaleko teplého piešťanského 

prameňa. Kľukatými cestičkami sme sa pre-
brodili slovenským pralesom a ocitli sme sa 
na mieste nášho týždenného pobytu. Práve tu 
sme mali možnosť skúsiť, aké je to žiť bez 
našich najvernejších technických kamarátov, 
ktorí nám umožňujú každodenne prinášať 
najčerstvejšie pikošky, či už zo showbiznisu 
alebo z nášho „obyčajného“ života. Zbytoč-
né kvákanie o nezmyslených témach sme vy-
menili za nekonečné hodiny hier, spoznáva-
nia krás slovenskej prírody a v neposlednom 
rade sme mali možnosť počúvnuť utrápené 
srdiečka ľudí, na ktorých nám záleží. Prav-
dou je, že ani jedna myšlienka nezablúdila 

na kopček, ktorý bol o niečo vyššie, kde sme 
mali možnosť spojiť sa s rodinou a priateľmi. 
A vôbec nám nevadí, že sme mali „hluché 
miesto“, vďaka ktorému sme okúsili návrat 
do minulosti a prežili sme nádherné chvíle 
v spoločnosti dobrých ľudí. 
Po celotýždňovom úniku z reality mimo 
mesta, môžeme čestne prehlásiť, že sme sa 
stali hrdými držiteľkami „Bobríka týždňa 
bez techniky“. Ak máte možnosť, určite 
niečo takéto vyskúšajte, je to azda najlepší 
únik z reality, ktorý so sebou prináša úžasné 
oslobodenie.

Veronička a Marianečka

Hoci naša škola je technicky orientovaná, 
nájdu sa žiaci s kvalitnou cudzojazyčnou 
výbavou. Radi by sme vám predsta-
vili úspešného účastníka krajskej 
olympiády Michala Samka (4. B) 
v nemeckom jazyku, ktorá sa konala v 
Trnave dňa 11. 02. 2010 na športovom 
Gymnáziu . Položili sme mu pár otázok, 
aby nám priblížil atmosféru súťaže, kde sú 
len tí „THE BEST“.
Michal, si v 4. ročníku, prezraď koľko-
krát si reprezentoval našu školu medzi 
„germanistami“, a ako sa ti darilo? 
Školu som v nemeckom jazyku repre-
zentoval 3x, z toho najväčší úspech 
som dosiahol v celoslovenskom 
kole v Bratislave, ktoré sa konalo 
minulý rok v marci. Umiestnil 
som sa v rámci Slovenska na 8. 
mieste, čo pokladám za celkom 

pekný úspech, keď si predstavím naše veľké 
Slovensko.

Aké sú ceny v celoslovenskom kole? 
Bol mi ponúknutý mesačný pobyt 
v nemeckom meste Hameln, neďa-

leko Hannoveru. Urobilo mi 
to veľkú radosť. Túto 

lákavú ponuku 
som prijal. Pobyt 
v Nemecku odpo-
rúčam všetkým, 
pretože dá človeku 
omnoho viacej, 
ako učebnicové 
štúdium.
Ako sa ti darilo 
na tohtoročnej 
olympiáde z nem-
činy a ako hodno-
tíš konkurenciu?

V krajskom kole som obsadil pekné 4. miesto. 
Konkurencia bola nad moje očakávania silná, 
víťazi plynule komunikovali a ako sa stáva, 
dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Túto si-
tuáciu zažil aj ruský športovec J. Pluščenko, 
ktorý neobhájil na olympiáde 1. miesto.
Na záver ťa poprosíme o radu, ako sa rých-
lo naučiť „šprechovať“? 
Odporúčam štúdium zábavnou formou, 
pozerajte nemecké programy, správy, po-
čúvajte pesničky a listujte v nemeckej tlači. 
Superškola je aj pobyt v nemeckej rodine. 
Keď všetky tieto činnosti zvládnete, bude sa 
vám snívať po nemecky, potom môžete ísť na 
olympiádu.
Na záver ti blahoželáme, tešíme sa s tebou, 
prajeme veľa šťastia v pomaturitnom pôsobe-
ní a dúfame, že zostávaš ako vzor pre ostat-
ných germanistov.

Pýtala sa PhDr. Adriana Vráblová

... troška 
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RNDr. Eva Šupinová

Keby bolo viac takýchto časopisov …
Milou náhodou sa mi dostal do rúk tento 
„dvojjazyčný“ časopis a veľmi som sa po-
tešil. Som síce Slovák, ale bývam na českej 
strane a dnes tu už mám viac priateľov  ako 
u nás medzi Záhorákmi. Desiatky rokov 
sa venujem včelárstvu, a tak sa s bratmi 
včelármi  navštevujeme a navzájom si 
vymieňame skúsenosti. Vždy ma lákala 
krásna príroda južnej Moravy a srdeč-
nosť tunajších ľudí. A tie ich kroje a 
zábavy na dedinách. Tu je folklór ešte 
živý, tak ako u nás.
A nedá mi to, aby som  si nezaspomínal.  
Že majú Česi a Slováci k sebe blízko? 
Znovu sa objavuje už objavené. Kedysi 
boli v televízii  dvaja hlásatelia, jeden 
hovoril česky a druhý slovensky. Pri-
padalo nám normálne, že v  obidvoch 
krajinách sme sa v školách učili ten 
druhý jazyk a dejiny. A koľko obľúbených 
československých hercov by som mohol 
menovať, ale  asi ich bude poznať skôr staršia 
generácia – medzi  najobľúbenejších patrila 
Emília a Magda  Vašáryová, Soňa Valentová, 

Josef Kroner, Ladislav Chudík (primár Sova 
v obľúbenom seriáli Nemocnice na kraji 
města), Karel Höger, Rudolf Hrušínský, Jiří 
Bartoška… viem si predstaviť, koľko ďalších 
mien by pridali moji vrstovníci. A keď k nim 
pridám známych spevákov ako Karla Gotta, 

Joža Ráža a jeho Elán, Waldemara Matušku, 
Mariku Gombitovú, Karla Kryla…, počúvali 
sme ich (a stále počúvame)  predsa rovnako 
radi, či spievali česky alebo slovensky. 
Náš spoločný štát sa pokojne rozdelil na dva 

a vzniklo mnoho nových hraničných precho-
dov, až ma srdce bolelo, keď som zrazu musel 
ukazovať pas. Už jen kvôli tomu, koľko je na 
oboch stranách zmiešaných manželstiev.
Ale jedna vec ma bude mrzieť stále. Poznám 
oblasť okolo Lanžhota, kočoval som tu so 

včeličkami. V miestach súčasnej colnice 
bol krásny kúsok prírody, jazierko pre ry-
bárov, lavičky, preliezačky pre deti a malý 
motorest s vychýrenou kuchyňou. Miestni 
tam chodili popoludní  na prechádzky. 
Dnes  sú už oba štáty v Európskej  únii 
a colnica prestala mať zmysel. Zostalo 
tu obrovské množstvo budov a rozľahlé 
parkovisko pre kamióny. Komu tu zostal 
pomník?
Chcel by som končiť veselo a optimistic-
ky. Mám už cez sedemdesiat, ale práve 
preto, že mám skúsenosti a precestoval 

som skoro celý svet viem, že normálni a sluš-
ní ľudia sa medzi sebou väčšinou dohovoria. 
A je úplne jedno, akou rečou hovoria.
Nech sa vám všetkým darí!

Antonín K., t.č. Brno

Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Při listování česko-slovenským slovníkem zjistíme, že většina  slov v obou jazycích je si natolik podobná, že nepotřebují překlad. Ale přesto 
se nějaká najdou. 

Jak byste přeložili do češtiny: cap, belasý, sprostý, mláka, fičúr, bosorka, vygrcať,vychýrený, nezábudka, rajnica?

Řešení:                                                                                                                                                                                                                   eškozel, modrý, hloupý, kaluž, švihák, čarodějnice, vyblinkat, vyhlášený, pomněnka, pánev

Titulka: Děvčata ze 
slovenské redakční rady

 v Mahenově divadle v Brně 
(foto Ivan Šujan)


